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افضاس، ؿجىِ ٍ تؼْيالت هشثَعِ وِ تَػظ هشوض تأهيي ؿذُ ثبؿذ ٍ اربصُ دػتشػي ثِ  ّش ًَؿ تزْيضات وبهپيَتشي، ًشم: هٌبثـ ؿجىِ ٍ استجبعبت  :تعبریف

 .كبدس گشددآى تَػظ هشوض 

ثبؿٌذ ٍ هؼئَل هذيشيت ٍ ًگْذاسي اعالفبت، اهىبًبت  اؿخبكي وِ تحت ًؾبست هذيشيت فٌبٍسي اعالفبت هي: هؼئَليي ٍ وبسؿٌبػبى فٌبٍسي اعالفبت

 .ثبؿٌذ افضاسي ٍاحذ فٌبسٍي اعالفبت هي افضاسي ٍ ػخت ًشم

، پؼت الىتشًٍيىي، ٍة، اتَهبػيَى HISهخل )ت يه ػيؼتن فٌبٍسي اعالفبت ؿخلي وِ هزَص دػتشػي وبهل ثِ اهىبًب: (Administrator)هذيش ػيؼتن 

 .سا ثشاي اداسُ ٍ ًگْذاسي آى داؿتِ ثبؿذ ٍ اص عشف هذيشيت فٌبٍسي اعالفبت هٌلَة گشدد...( اداسي ٍ 

 .وٌذ تفبدُ هيؿخلي وِ ثب دػتشػي تقشيف ؿذُ ٍ ثب تَرِ ثِ هؼئَليت ػبصهبًي اص اهىبًبت ػيؼتوي هشوض اع: (User)وبسثش 

 .ؿَد داسي هي ػيؼتوي وِ وليِ فشآيٌذّبي هشوض اص رولِ ديتبثيغ اكلي دس آى ًگِ:  (Server)ػشٍس 

 .گيشًذ ّبي هؼتمش دس ٍاحذّبي هختلف وِ اص ػيؼتن ػشٍس خذهت هي ػيؼتن:  (Client)واليٌت 

HIS : ػيؼتن اعالفبت ثيوبسػتبًي(Hospital Information System) .

، لضٍم  حفؼ اهٌيت ػيؼتن  ٍ  هـخق وشدى  ػغَح ...ثب تَرِ  ثِ اّويت  اعالفبت ٍ  ػيؼتن ّب تَػقِ سٍص افضٍى ػيؼتن ّبي هىبًيضُ ٍ :خط مطی 

. ّذف ثيوبسػتبى  حفؼ اهٌيت  اعالفبت اػت ٍ  ػيبػت  تقييي ػغَح دػتشػي سا  اتخبر  وشدُ اػت. دػتشػي افشاد ثِ  اعالفبت اهشي ثذيْي اػت 

 هؼئَل ٍاحذ :پبسخگً فرد

 هلبحجِ ثب وبسوٌبى ٍ هـبّذُ سًٍذ ارشاي وبس:  ريش وظبرت

اي ٍ  ّبي هختلف ٍ وٌتشل ٍسٍد ثِ ػيؼتن سايبًِ ، هـخق وشدى ػغَح دػتشػي افشاد  ٍ ثخؾحفؼ اهٌيت ػيؼتن  :مطی خط عىًان

 ّبي هحشهبًِ ثَدى اعالفبت الىتشًٍيىي سٍؽ

 ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت    :دامىٍ خط مطی 

 N/IT/1  :  یمص خط کذ

 10/8/94: مجذد ببزبيىی تبریخ                                             10/8/93: ببزبيىی آخریه تبریخ                                                       25/1/92:  ابالغ تبریخ
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: اجرا / ريش کبر 
يه ػيبػت اهٌيتي هؤحش ثبفج . يه ػيبػت اهٌيتي اًزبم افوبلي اػت وِ ثبيذ كَست ثگيشد تب ثتَاى اص اعالفبت رخيشُ ؿذُ دس وبهپيَتش هحبفؾت وشد

 . دّذ تب ثتَاًٌذ ثذٍى تشع وبسّبي خَد سا اًزبم دٌّذ ؿَد ٍ ثِ وبسثشاى اربصُ هي ثشاى هيايزبد اهٌيت ًؼجي هٌبػت ثشاي وبس

ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت ثب دس ًؾش گشفتي ػيبػت اهٌيتي هٌبػت . يه ػيبػت اهٌيتي چيضي رض يه اػتشاتظي ثشاي ًگْذاسي اعالفبت ٍ هٌبفت ؿجىِ ًيت

 .اي لبثل لجَل ثذػت آٍسد تَاًؼتِ اػت هَاسد صيش سا پَؿؾ دّذ ٍ ًتيزِ

 (مسئًل فىبيری اطالعبت: اوجبم دَىذٌ کبر) اوذازی ضبكٍ  برآيرد ریسك ي ارزیببی ضرایط راٌ .1

 : اًذاصي ؿجىِ هذًؾش داؿتِ اػت ػَاالتي هبًٌذ ػَاالت صيش افوبلي اػت وِ هؼئَل ٍاحذ دس ٌّگبم ساُ

 .ثشاي ايزبد اهٌيت ثِ چِ چيضّبيي احتيبد داسين .1.1

 .ساتي هوىي اػت هَارِ ثبؿينثب چِ خظ .1.2

 .تَاًين ّضيٌِ كشف وٌين ثشاي ايزبد اهٌيت چمذس هي .1.3

 .ّبيي وِ ثبيذ تحت هحبفؾت لشاس گيشد ؿٌبػبيي ثخؾ .1.4

 .گيشي دسثبسُ هَاسدي وِ ثبيذ دسهمبثل آًْب اص ثخؾ هَسدًؾش هحبفؾت گشدد تلوين .1.5

 تلوين دسثبسُ چگًَگي تْذيذات .1.6

  (کبرضىبس ياحذ فىبيری اطالعبت: کبراوجبم دَىذٌ )سيبستُبی کلمٍ عبًر  .2

يىي اص هغبلجي وِ وبسثشاى ّويـِ ثبيذ هذًؾش لشاس دٌّذ هحشهبًِ ًگْذاؿتي ولوبت فجَس . ػيبػتْبي ولوِ فجَس يىي اص هؼبئل هْن اهٌيت ؿجىِ اػت

 .خَد اػت

 :تقييي ولوِ فجَس .2.1

 .ولوبت فجَس ًجبيذ ؿبهل لغبت هَرَد دس ديىـٌشي ثبؿذ .2.1.1

 .ػن ؿخق يب چيضي ًجبؿذاالهىبى ا حتي .2.1.2

 .ًبم هىبى خبكي ًجبؿذ .2.1.3

 .تشويت هـخلي اص ولوبت سٍي ويجَسد ًجبؿذ .2.1.4

 .ؿوبسُ تلفي ًجبؿذ .2.1.5

 (.ali123: هخل. )ًجبيذ تشويجي اص هَاسد ثبال ثقالٍُ يه حشف يب سلن ثبؿذ .2.1.6

 :ولوِ فجَس ٌّگبم ٍسٍد ثِ ػيؼتن .2.2

فبهل داسًذ وِ ايي ولوِ فجَس ثِ ٍػيلِ  اسد وشدى ولوِ فجَس ثشاي ٍسٍد ثِ ػيؼتنّبي هَرَد، ًيبص ثِ ٍ وبسثشاى هختلف ثشاي اػتفبدُ اص ػيؼتن

فبهل،  ثغَسيىِ وبسثش ثب ٍسٍد ثِ ػيؼتن. ّبي دػتشػي اػت وٌذ، داساي هحذٍديت ّبيي وِ هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت تقييي هي ػيبػت

 .ؽش گشفتِ اػتفمظ لبدس ثِ اًزبم وبسّبيي اػت هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت دس ى

 : HISافضاسّبي وبسثشدي هشوض ّوچَى  ولوِ فجَس ٌّگبم ٍسٍد ثِ ًشم  .2.3

ولوِ . داسي ًبم وبسثشي ٍ ولوِ فجَس هٌبػت ّؼتٌذ HISافضاسّبي وبسثشدي هشوض ّوبًٌذ  ّبي هختلف ثشاي وبس ثب ًشم ّوگي وبسثشاى ثخؾ

 .گيشد ّش فشد ثشاي ٍي، اص عشف ٍاحذ فٌبٍي اعالفبت دس ًؾش هي ّبي هختلف سا ثب تَرِ ثِ هؼئَليت ٍ ػوت فجَسي وِ ػغح دػتشػي

 (کبربران رایبوٍ ياحذَب: اوجبم دَىذٌ کبر: )َبی کبربری مسئًليت .3

ّبي اهٌيتي هحيظ پيشاهَى خَد سا ثيبهَصًذ لزا ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت ثبيؼتي يه ثشًبهِ  هؼئَليتي وِ ثش فْذُ وبسثشاى اػت ايي اػت وِ ػيبػت

 .هٌبػت ثشاي توبهي وبسثشاى تبصُ ٍاسد ٍ لذيوي دس ايي صهيٌِ تْيِ ًوبيذ آهَصؿي

 (مسئًل ياحذ فىبيری اطالعبت: اوجبم دَىذٌ کبر: )َبی ایىتروتی سيبست .4

، الذام ثِ ثذيي هٌؾَس، دس كَست خَاػت ٍاحذي رْت اػتفبدُ ايٌتشًت، هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت ثقذ اص ثشسػي ٍ ًيبصػٌزي ٍاحذ هتمبضي ايٌتشًت

ًوبيذ تب ثذيٌَػيلِ ًيبص فشد دسخَاػت وٌٌذُ هشتفـ گشدد الجتِ الصم ثِ روش اػت ثبيذ ػيبػتي اتخبر ؿَد تب ايي دػتشػي  فشاّن ًوَدى ايي ػشٍيغ هي
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 .وٌتشل ؿذُ ٍ ايوي ثبؿذ

 (مسئًل ياحذ فىبيری اطالعبت: اوجبم دَىذٌ کبر: ) گيری ي احيبی اطالعبت پطتيبن .5

 .هـي هزضا هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت ست يه خظايي ثخؾ ثلَ

 (مسئًل ياحذ فىبيری اطالعبت: اوجبم دَىذٌ کبر)َبی مذیریتی کبربران  اتخبر سيبست .6

 :ي خَد دس ٍاحذّبي هختلف دسهَاسدي وِ دس ريل روش ًوَدُ اػت هحذٍديت دػتشػي تقييي وشدُ اػت ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت ثشاي وبسثشاى سايبًِ

 .افضاس تخللي ٍاحذ خَد ولوِ فجَس هٌبػت ثشاي وبس ثب ًشماًتخبة  .6.1

وبهپيَتشّب تب ثب عَالًي ؿذى فذم حضَس وبسثش پـت ػيؼتن، وبهپيَتش اص دػتشػي وبسثشاى هتفشلِ ديگش هحفَػ  Screen Saverتٌؾين  .6.2

 .ثوبًذ

 .ّبي وبسي وبسثشاى ثش سٍي ؿجىِ رلَگيشي اص ثِ اؿتشان گزاسي پَؿِ .6.3

 .ؿٌبػٌذ ّبيي وِ فشػتٌذُ آى سا ًوي اًلَد فبيلْبي الحبلي ايويلفذم ثبصوشدى ٍ د .6.4

 . افضاسّبيي وِ دس هَسد آًْب ّيچ ؿٌبختي ًذاسًذ فذم ارشاي ًشم .6.5

 توبع ثب هؼئَل ؿجىِ دس كَست هـبّذُ ّشگًَِ هـىل دس صهيٌِ اهٌيت ؿجىِ  .6.6

ٍست اًتمبل يه پشػٌل اص يه پؼت ثِ پؼت ديگش ٍ يب اخشاد ٍ ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت ؿشايغي سا دس ًؾش گشفتِ اػت وِ ثب تَرِ ثِ آى دس ف .6.7

 .تؼَيِ حؼبة پشػٌل، اعالفبت وبسثشي پشػٌل هذ ًؾش رْت دػتشػي ثِ ػيؼتن تغييش ٍ يب حزف گشدد

 کبرضىبس ياحذ فىبيری: اوجبم دَىذٌ کبر: )USBَبی پرخطر َمچًن  يیريس ي غيرفعبل کردن پًرت افسارَبی آوتی بٍ ريزرسبوی ورم .7

 (اطالعبت

ّبيي ّوچَى  ّبي ًلت ؿذُ دس ٍاحذّبي هختلف هشوض ثلَست دائوي ٍ ّوچٌيي غيشفقبل وشدى پَست ٍيشٍع ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت ثب ثِ سٍصسػبًي آًتي

USB دس ٍاحذّبي هختلف اهٌيت دػتشػي ثِ ػيؼتوْبي ٍاحذّب سا ثبال ثشدُ اػت. 

 (مسئًل ياحذ فىبيری اطالعبت: اوجبم دَىذٌ کبر: )َب َب ي سًئيچ پًیىت پيكربىذی مىبسب تجُيسات اکتيً مرکس، َمچًن اکسس .8

ّبي اوتيَ هَرَد دس هشوض اسائِ ًوَدُ  ، سهض فجَس هٌبػجي ثشيب دػتگبُ(هبًٌذ ّىشّب)ّبي غيشهزبص  ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت ثشاي رلَگيشي اص وليِ دػتشػي

 .اػت

:   تُيٍ کىىذگبن/ وبم ي امضبء تُيٍ کىىذٌ 
 (وبسؿٌبع هذاسن پضؿىي)اّين آرسياثش

 

:  تأیيذ کىىذگبن/وبم ي امضبء تأیيذ کىىذٌ 
 (هتشٍى)فبعوِ فشَّد ويب

 

 

 

 (وبسؿٌبع افتجبس ثخـي)ليال ٍويلي

 

 

 

: کىىذٌ ابالغ امضبء ي وبم
   لضلمبسؿي دوتش       

ثيوبسػتبى  سئيغ      

 2از  2: ضمبرٌ صفحٍ

 ايٌتشًت: هٌبثـ
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ّبي وبسثشدي دس فٌبٍسي اعالفبت ثِ وليِ وبسثشاى  ّب ٍ فشآيٌذّبيي رْت آهَصؽ ٍ تشٍيذ اكغالحبت ٍ ٍاطُ فجبست اػت اص سٍؽ  :تعبریف

ثب تَرِ ثِ گؼتشؽ ٍ . ثبؿذ كحيح دس وليِ ٍاحذّبي ثيوبسػتبى هيّبي اػتبًذاسد ٍ  هـي سٍاد اػتفبدُ اص تقبسيف ٍ ٍاطُ ّذف اص اسائِ ايي خظ : خط مطی

ّب ٍ تقبسيف هقوَل  وبسثشد فٌبٍسي اعالفبت دس وليِ ٍاحذّب ٍ ًمؾ هْن وبسثشاى دس حجت اعالفبت ثيوبسػتبًي لزا اتخبر سٍؿي رْت آؿٌبيي پشػٌل ثب ٍاطُ

 : كَست صيش ثيبى ًوَدتَاى ثِ  هـي سا هي اّذاف ولي ايي خظ. دس ايي حَصُ ضشٍسي اػت

 گؼتشؽ داًؾ وبسثشاى دس حَصُ فٌبٍسي اعالفبت تب حذ لبثل لجَل -1

 تَاًبيي سفـ اؿىبالت رضئي ٍ اٍليِ ثِ ٍػيلِ ساٌّوبيي غيشحضَسي  -2

 آهذُ تَػظ وبسثش يب هؼئَل ٍاحذ ثِ ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت رْت سفـ اؿىبل ػشيقتش تَضيح ٍ تـشيح كحيح هـىالت پيؾ -3

 

 هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت :فرد پبسخگً

 هـبّذُ هؼتٌذات:  ريش وظبرت

  :اجرا / ريش کبر 

 ّبي آهَصؿي رْت پشػٌل تبصُ ٍاسد ثشگضاسي دٍسُ -1

 ّبي ثبصآهَصي دس كَست لضٍم ثشگضساي دٍسُ -2

 اػتفبدُ اص پوفلت ٍ ثشٍؿَس دس هَسد اكغالحبت سايذ دس حَصُ فٌبٍسي اعالفبت -3

 

:   تُيٍ کىىذگبن/ وبم ي امضبء تُيٍ کىىذٌ 
 (هذاسن پضؿىيهؼئَل )اثشاّين آرسي

 

 : کىىذگبن تأیيذ/ کىىذٌ تأیيذ امضبء ي وبم

( هتشٍى)ويب فشَّدي فبعوِ

 
 
 (ثخـي افتجبس وبسؿٌبع)ٍويلي ليال

 

 

 

: کىىذٌ ابالغ امضبء ي وبم
   لضلمبسؿي دوتش       

 ثيوبسػتبى سئيغ      

 1 از 1:صفحٍ ضمبرٌ

 :مىببع

 

 

 

 

 

 

 َب ي تعبریف استبوذارد در بيمبرستبن تريیج استفبدٌ از ياشٌ   :مطی خط عىًان

ّبي ثيوبسػتبى  وليِ ثخؾ     :دامىٍ خط مطی 

 N/IT/2  :  یمص خط کذ

 10/8/94: مجذد ببزبيىی تبریخ                                             10/8/93: ببزبيىی آخریه تبریخ                                                       25/1/92:  ابالغ تبریخ
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 . افضاس اعالفبت ٍاسد ؿذُ دس يه ًشم  ثبًه اعالفبتي ٍ دس ٍالـ هىبًي ثشاي رخيشُ(: Database)ديتبثيغ   :تعبریف

. داسي آى ًؼخِ دس هىبًي ديگش ًگٍِ ( ديتبثيغ)گشفتي يه ًؼخِ وپي اص ًؼخِ اكلي فبيل اعالفبت (: Backup)فبيل پـتيجبى 

افضاسي ٍ  اؿخبكي وِ تحت ًؾبست هذيشيت فٌبٍسي اعالفبت، هؼئَل ًگْذاسي اعالفبت، اهىبًبت ًشم: هؼئَليي ٍ وبسؿٌبػٌبػبى فٌبٍسي اعالفبت 

.  ثبؿٌذ افضاسي ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت هي ػخت

، پؼت الىتشًٍيىي، HISهخل ؿجىِ، ) اهىبًبت يه ػيؼتن فٌبٍسي اعالفبت  ؿخلي وِ هزَص دػتشػي وبهل ثِ(: Administrator)هذيش ػيؼتن 

. گشدد سا ثشاي ًگْذاسي آى داؿتِ ثبؿذ ٍ اص عشف هذيشيت فٌبٍسي اعالفبت هٌلَة هي... ٍة، اتَهبػيَى اداسي ٍ 

. وٌذ ادُ هيؿخلي وِ ثب دػتشػي تقشيف ؿذُ ثب تَرِ ثِ هؼئَليت اص اهىبًبت ػيؼتوي هشوض اػتف(: User)وبسثش 

. ؿَد داسي هي ػيؼتوي وِ وليِ فشآيٌذّبي هشوض اص رولِ ديتبثيغ اكلي دسآى ًگِ(: Server)ػشٍس 

. گيشًذ ػيؼتن ّبي هؼتمش دس ٍاحذّبي هختلف وِ اص ػيؼتن ػشٍس خذهت هي( : Client)واليٌت 

HIS : ػيؼتن اعالفبت ثيوبسػتبى(Hospital Information System.) 

داسي پبيذاس ٍ ايوي اص اعالفبتي اػت وِ تَػظ وبسثشاى ٍاحذّبي هختلف اص  گيشي ٍ ًگِ ف اصتذٍيي ايي خظ هـي اسائِ سٍؿي ثشاي پـتيبىّذ  : خط مطی

. گشدد ٍاسد پبيگبُ اعالفبتي هَرَد دس ػيؼتن ػشٍس هشوضي هي HISافضاس  عشيك ًشم

. گيشي اص اعالفبت اسائِ سٍؿي هٌبػت ٍ ايوي رْت پـتيجبى -1

. داسي اص ًؼخِ پـتيجبى سٍؿي هٌبػت، دليك، لبثل افتوبد ٍ دائوي رْت ًگِ اسائِ -2

. لبثليت ثبصيبثي ػبدُ ٍ ػشيـ اعالفبت اص سٍي ًؼخِ پـتيجبى دس هَالـ ضشٍسي دس ووتشيي صهبى هوىي -3

. گيشي ؿًَذ داًؼتي ايٌىِ چِ چيضّبيي ثبيذ پـتيجبى -4

. چِ هَلـ اػتگيشي  داًؼتي ايٌىِ ثْتشيي صهبى هوىي ثشاي پـتيجبى -5

 هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت :فرد پبسخگً

 هـبّذُ سًٍذ اًزبم وبس:  ريش وظبرت

  :اجرا / ريش کبر 

 : گيشي اص اعالفبت ٍاسد ؿذُ ًوَدُ اػت ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت ثب ثشسػي ثِ فول آهذُ ٍ ثب تَرِ ثِ دس ًؾش گشفتي ؿشايظ ريل الذام ثِ پـتيجبى

. دٌّذ ثيٌٌذ ٍ اعالفبت خَد سا اص دػت هي آػيت هيّب  ٌّگبهي وِ ػيؼتن -1

 .ؿًَذ ّب تَػظ ٍيشٍػْب تخشيت هي ٌّگبهي وِ دادُ -2

 .وٌٌذ ٌّگبهي وِ ّىشّب اعالفبت سا تخشيت يب دػتىبسي هي -3

 .وٌذ ٌّگبهي وِ وبسثشي ثِ عَس اتفبلي اعالفبت سا پبن هي -4

 ...ػَصي، ػيل ٍ  ٌّگبم ثشٍص حَادث عجيقي هبًٌذ آتؾ -5

 :دس ايي ػيبػت هَاسد صيش دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت. ل فَق ايي ٍاحذ يه ػيبػت هذٍى ثشاي پـتيجبًي اص اعالفبت خَد تقييي ًوَدُ اػتثِ دالي

. گشدد گيشي ثِ دٍ كَست اتَهبتيه ٍ دػتي اًزبم هي ثشًبهِ پـتيجبى -1

 ( ػبفت يىجبس 6ّش . )گشدد گيشي اتَهبتيه دس صهبًي خبف ارشا هي ثشًبهِ پـتيجبى -2

 (Backup)ّب ٍ اعالفبت الىتشًٍيىي ٍ تْيِ ًؼخِ پـتيجبى  ّبي پـتيجبًي ٍ ًگْذاسي هٌؾن دادُ سٍؽ    :مطی خط عىًان

ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت       :دامىٍ خط مطی 

 N/IT/3  :  مطی خط کذ

 10/8/94: تبسيخ ثبصثيٌي هزذد                                  10/8/93: تبسيخ آخشيي ثبصثيٌي                                         25/1/92: تبسيخ اثالك 
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 .گيشد ّبي ًَسي ًيض اًزبم هي دس فيي حبل ايي وبس ثش سٍي ديؼه. گيشد گيشي اعالفبت هشوض ثش سٍي ّبسدديؼه هزضا لشاس هي  پـتيجبى -3

 

: تُيٍ کىىذگبن  / وبم ي امضبء تُيٍ کىىذٌ 
( وبسؿٌبع هذاسن پضؿىي)اثشاّين آرسي

 

: تأیيذ کىىذگبن /وبم ي امضبء تأیيذ کىىذٌ 
(هتشٍى)يبفبعوِ فشَّدي ن  

 
 
 

 )وبسؿٌبع افتجبس ثخـي)ليال ٍويلي

 

 

 

 

: وبم ي امضبء ابالغ کىىذٌ
دوتش لضلمبسؿي         

 سئيغ ثيوبسػتبى      

 1از  1:ضمبرٌ صفحٍ

: مىببع
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افضاس، ؿجىِ ٍ تؼْيالت هشثَعِ وِ تَػظ هشوض تأهيي ؿذُ ثبؿذ ٍ اربصُ دػتشػي ثِ  ّش ًَؿ تزْيضات وبهپيَتشي، ًشم: ستجبعبتهٌبثـ ؿجىِ ٍ ا  :تعبریف

. آى تَػظ هشوض كبدس گشدد

افضاسي  وبًبت ًشمًگْذاسي اعالفبت، ام ثبؿٌذ ٍ هؼئَل هي اؿخبكي وِ تحت ًؾبست هذيشيت فٌبٍسي اعالفبت: هؼئَليي ٍ وبسؿٌبػٌبػبى فٌبٍسي اعالفبت 

.  ثبؿٌذ افضاسي ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت هي ٍ ػخت

، پؼت الىتشًٍيىي، HISهخل ؿجىِ، ) ؿخلي وِ هزَص دػتشػي وبهل ثِ اهىبًبت يه ػيؼتن فٌبٍسي اعالفبت (: Administrator)هذيش ػيؼتن 

 .دگشد اٍسي اعالفبت هٌلَة هيسا ثشاي ًگْذاسي آى داؿتِ ثبؿذ ٍ اص عشف هذيشيت في... ٍة، اتَهبػيَى اداسي ٍ 

. ًذيًوب ياعالفبت ٍ دادُ هجبدلِ م گشيوذيثب  يهؼتمل اػت وِ ثِ ًحَ يٍتشّبياص وبهپ يا هزوَفِ يٍتشيوبهپ يّب ؿجىِ: (Network)ؿجىِ 

آصاد رْت اًزبم  يگبى ًشم افضاسّبٍ تَػقِ دٌّذ ػبى،يثشًبهِ ًَ ،يًشم افضاس يّؼتٌذ وِ تَػظ ؿشوتْب يًشم افضاسّب هحلَالت: (Software)ًشم افضاس 

. ؿًَذ يٍ ػبختِ م يخبف عشاح يّذف

 .ًذيگَ يتَاى آًْب سا لوغ وشد، ػخت افضاس م يٍرَد داسًذ ٍ م ينيصيوِ ثِ عَس ف ٍتشيارضا ٍ لغقبت وبهپ ي ُيثِ ول:  (Hardware)افضاس  ػخت

افضاس، ٍ ؿجىِ هشوض دس  افضاس، ػخت ّب ٍ فولىشدّبيي اػت وِ دس صهيٌِ ًشم ليتهـي، گشدآٍسي وليِ اكَل، فقب ّذف اكلي اص ايزبد ايي خظ : خط مطی

سػٌزي هشوض سا ايي ٍاحذ ثِ ارشا دسآهذُ ٍ ثب هذيشيت، ًؾبست ٍ ارشاي كحيح ثش آًْب افضايؾ افتجبسػٌزي ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت ٍ دس ًْبيت افضايؾ افتجب

:  تأهيي اّذاف صيش اػت هـي هتضوي ّوچٌيي ايي خظ. ثِ دًجبل خَاّذ داؿت

. افضاسي هَرَد دس هشوض دس ووتشيي صهبى هوىي  افضاسي ٍ ػخت حل هـىالت ًشم -1

. تْيِ هؼتٌذات سٍال اًزبم وبس دس ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت -2

. حجت اعالفبت وليِ خذهبت اسائِ ؿذُ دس ٍاحذ ّبي هختلف هشوض تَػظ وبسثشاى سايبًِ ثلَست دائن -3

. ربص ٍ خالف لبًَى اص اهىبًبت فٌبٍسي اعالفبت هشوضرلَگيشي اص اػتفبدُ غيشم -4

. وٌٌذگبى تش ٍ ػشيقتش خذهبت اسائِ ؿذُ دس هشوض ثِ هشارقِ تش، آػبى اسائِ دليك -5

 .حزف سٍؽ ػٌتي ٍ وبغزي حجت اعالفبت دس ٍاحذّب

 هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت :فرد پبسخگً

 هلبحجِ ثب وبسوٌبى:  ريش وظبرت

 : سًٍذ اسائِ خذهبت ثِ ٍاحذّبي هختلف هشوض اص ػَي ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت ثِ ؿشح صيش اػت :اجرا / ريش کبر 

 : افضاسي تزْيضات افضاسي ٍ ػخت فشآيٌذ تقويشات ًشم

 (هؼئَل ٍاحذ دسخَاػت دٌّذُ: اًزبم دٌّذُ وبس. )اسائِ هـىل ثَرَد آهذُ اص ػَي ٍاحذّبي هختلف ثلَست تلفٌي ٍ يب حضَسي .9

 (هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت: اًزبم دٌّذُ)رَد ثشسػي هـىل هَ .10

 (ٍاحذ دسخَاػت وٌٌذُ: اًزبم دٌّذُ وبس)افضاسي ٍ ػخت افضاسي تَػظ ٍاحذّبي دسخَاػت وٌٌذُ  تىويل فشم تقويشات ًشم .11

 (وبسؿٌبع ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت: اًزبم دٌّذُ وبس )الذام ثشاي تقويش ٍ حل هـىل  .12

وبسؿٌبع ٍاحذ فٌبٍسي : اًزبم دٌّذُ وبس)وٌٌذُ  ًبع ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت دس هحل ٍاحذ دسخَاػتدس كَست ًيبص حضَس يبفتي وبسؽ  .12.1

 (اعالفبت

 (وبسؿٌبع ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت: اًزبم دٌّذُ وبس)تالؽ ثشاي سفـ هـىل ثَرَد آهذُ ٍ اسائِ گضاسؽ اتوبم وبس  .12.2

 افضاسي ثيوبسػتبى افضاسي ٍ ػخت ّبي ًشم ّبي ًگْذاسي ٍ پـتيجبًي اص ػيؼتن سٍؽ    :مطی خط عىًان

ّبي ثيوبسػتبى  وليِ ثخؾ     :دامىٍ خط مطی 

 N/IT/4  :  یمص خط کذ

 10/8/94: مجذد ببزبيىی تبریخ                                  10/8/93: ببزبيىی آخریه تبریخ                                                       25/1/92:  ابالغ تبریخ



لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار  دانشگاه ع                                   
 (ع)بیمارستان قمر بنی هاشم                                                             

 

304 
 

 (وبسؿٌبع فٌبٍسي اعالفبت: اًزبم دٌّذُ وبس. )تدس كَست فذم سفـ اؿىبل، اًتمبل دػتگبُ ثِ ٍاحذ فٌبٍسي اعالفب .12.3

وبسؿٌبع ٍاحذ فٌبٍسي : اًزبم دٌّذُ وبس)حل هٌبػت ثشاي آى دس هحل فٌبٍسي اعالفبت   تش هـىل ٍ اسئِ ساُ تش ٍ رضئي تش، وبهل ثشسػي دليك .13

 ( اعالفبت

 (وبسؿٌبع ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت: دٌّذُ وبساًزبم . )دسكَست حل هـىل فَدت دادى دػتگبُ ثِ ٍاحذ دسخَاػت وٌٌذُ ٍ اتوبم وبس .14

 (هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت: اًزبم دٌّذُ وبس. ) دسكَست فذم سفـ هـىل، اًتمبل دػتگبُ ثِ هشاوض تقويشات دسػغح ؿْش .15

هشاوض : دٌّذُ وبساًزبم . ) حل هـىل دػتگبُ ٍ فَدت آى ثِ ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت ثيوبسػتبى ٍ دس ًْبيت اًتمبل ثِ ٍاحذ دسخَاػت وٌٌذُ .16

 (تقويشات ثيشٍى اص هشوض

 : فشآيٌذ تقويشات ؿجىِ

 هؼئَل ٍاحذ دسخَاػت وٌٌذُ: اًزبم دٌّذُ وبس. )اسائِ دسخَاػت هجٌي ثش لغـ ؿذى استجبط اصػَي ٍاحذّبي هختلف ثلَست تلفٌي يب حضَسي -4

 ( هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت: اًزبم دٌّذُ وبس)ثشسػي هـىل هَرَد  -5

 (هؼئَل ٍاحذ دسخَاػت دٌّذُ: اًزبم دٌّذُ وبس)فشم تقويشات تَػظ ٍاحذّبي دسخَاػت وٌٌذُ، تىويل فشم -6

 ( وبسؿٌبع ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت : اًزبم دٌّذُ وبس)حضَس يبفتي وبسؿٌبع ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت دس هحل لغـ استجبط  -7

 ( عالفبتوبسؿٌبع ٍاحذ فٌبٍسي ا: دٌّذُ وبس اًزبم)الذام ثشاي تقويش ٍ حل هـىل  -8

 (وبسؿٌبع ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت: اًزبم دٌّذُ وبس)تالؽ ثشاي سفـ هـىل ثَرَد آهذُ ٍ اسائِ گضاسؽ اتوبم وبس،  -9

 

:   تُيٍ کىىذگبن/ وبم ي امضبء تُيٍ کىىذٌ 
 (وبسؿٌبع هذاسن پضؿىي)اثشاّين آرسي

 

:  تأیيذ کىىذگبن/وبم ي امضبء تأیيذ کىىذٌ 
(هتشٍى)فبعوِ فشَّدي ويب  

 

 

 (وبسؿٌبع افتجبس ثخـي)ليال ٍويلي

 

 

 

: کىىذٌابالغ وبم ي امضبء 
دوتش لضلمبسؿي           

سئيغ ثيوبسػتبى       

 1از  1:ضمبرٌ صفحٍ

: مىببع
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 .افضاس فجبست اػت اص ساّىبسي ثْيٌِ دس رْت ًيبصػٌزي ٍ خشيذ ًشم  :تعبریف

افضاس ٍ تأهيي آى ٍرَد داؿتِ  افضاسّبي هختلفي دس ثخـْبي هشوض هَسد ًيبص اػت، ثبيؼتي ساّىبسي هٌبػت رْت اًتخبة ًشم آًزبيي وِ ًشماص  : خط مطی

: ايي خظ هـي تأهيي وٌٌذُ اّذاف صيش اػت. ثبؿذ

افضاسّبي ّش ٍاحذ  ؿٌبػبيي ًشم -1

 (ايي ٍ ّضيٌِاص ًؾش وبس) افضاسّبي هَسدًيبص هشوض ثِ كَست ثْيٌِ  تأهيي ًشم

 هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت :فرد پبسخگً

 هلبحجِ ثب وبسوٌبى:  ريش وظبرت

  :اجرا / ريش کبر 

افضاسّبي وبسثشدي  ًشم( الف

افضاسّبي هَسدًيبص ٍاحذّبي هختلف   ًيبصػٌزي ًشم -1

افضاسّبي هَسدًيبص  تْيِ ليؼت ًشم -2

افضاسّبي هَسدًيبص  خشيذ ًشم -3

اهب ثب ايي ٍرَد هوىي . وٌٌذ دس ثيوبسػتبى، اص ٍاحذّب ًيبص خَد سا اص عشيك ًشم افضاس فَق تأهيي هي HISتَرِ ثِ ٍرَد ػيؼتن  ثب: افضاسّبي خبف ًشم( ة

. ّبي ديگشي ًيض ثبؿذ وِ ثبيؼتي ثِ سٍؿي هذٍى ايي ًيبص تأهيي گشدد اػت ثقضي هَالـ ًيبص ثِ اػتفبدُ اص ثشًبهِ

دسخَاػت هؼئَل ٍاحذ  -1

ٍػظ هذيشيت ٍ هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت ثشسػي دسخَاػت ت -2

. افضاس فَق ثشعشف گشدد ؿٌبػبيي دليك ًيبصّبيي وِ الصم اػت ثب ًشم -3

افضاس  ّبي تَليذ وٌٌذُ ًشم ؿٌبػبيي ؿشوت -4

افضاس  ّبي تَليذ وٌٌذُ ًشم اػتقالم ليوت اص ؿشوت -5

افضاسي  ّبي ًشم ثشسػي اػتقالم ثشاػبع ليوت ٍ لبثليت -6

اس افض ػبصي ًشم پيبدُ -7

:   تُيٍ کىىذگبن/ وبم ي امضبء تُيٍ کىىذٌ 

 (وبسؿٌبع هذاسن پضؿىي)اثشاّين آرسي

 

:  تأیيذ کىىذگبن/وبم ي امضبء تأیيذ کىىذٌ 

(هتشٍى)فبعوِ فشَّدي ويب  

 
 
 

 (وبسؿٌبع افتجبس ثخـي)ليال ٍويلي

 

 

 

 

: کىىذٌابالغ وبم ي امضبء 

دوتش لضلمبسؿي           

سئيغ ثيوبسػتبى       

 1از  1:ضمبرٌ صفحٍ

: مىببع

 افضاس ّبي اًتخبة ٍ خشيذ ًشم سٍؽ     :مطی خط عىًان

ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت       :دامىٍ خط مطی 

 N/IT/5  :  یمص خط کذ

 10/8/94: مجذد ببزبيىی تبریخ                                  10/8/93: ببزبيىی آخریه تبریخ                                                       25/1/92:  ابالغ تبریخ
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 .فجبست اػت اص اتخبر سٍؿي رْت همبثلِ ٍ پيـگيشي اص ّشگًَِ حبدحِ وِ هٌزش ثِ اخالل دس اهش حجت ٍ ًگْذاسي اعالفبت گشدد  :تعبریف
ثت ٍ حفبؽت اص اعالفبت ثغَس هغوئي ٍ سفـ اؿىبل ػشيـ  دس كَست ثشٍص ّشگًَِ هـي تذٍيي سٍؿي رْت اسائِ فشآيٌذ ث ّذف اص ايي خظ:  خط مطی

. ثبؿذ حبدحِ هي

ّبي ايوي رْت حفؼ ٍ ًگْذاسي اص اعالفبت  ثِ وبس ثشدى سٍؽ -1
رلَگيشي اص تخشيت يب اص دػت سفتي اعالفبت هشوض  -2
ؿٌبػبيي ًمبط ضقف احتوبلي   -3
گضاسؽ ػشيـ ٍ دليك هـىل دس كَست ثشٍص حبدحِ  -4
 ؽ دس رْت سفـ هـىالت تال -5

 هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت :فرد پبسخگً

 هلبحجِ ثب وبسوٌبى:  ريش وظبرت

ؿَد ثِ عَس وبهل  ّبيي وِ دس ٍاحذ اسائِ هي رْت اسائِ ساّىبسي هٌغمي ثشاي پيـگيشي ٍ هذيشيت حَادث ثبيؼتي توبهي ػشٍيغ :اجرا / ريش کبر 
تَاى ايي  هي. ايي ٍ دس رْت ثشعشف ًوَدى ٍ يب هذيشيت آًْب دس هَالـ لضٍم الذهبت الصم كَست گيشدػپغ ًمبط ضقف هَرَد ؿٌبع. ثشسػي گشدد

 : الذاهبت سا ثِ دٍ دػتِ ولي تمؼين ًوَد

 رلَگيشي اص آػيت سػيذى ثِ ػيؼتن تَػظ ثذافضاسّب -1
افضاسّبي  ٍرَد ًشم. آيذ ّب ثِ ؿوبس هي غذغِ اػبػي دس ػبصهبىّبي اعالفبتي يه د افضاسّبي هخشة ٍ تأحيش آًْب دس هختل ًوَدى ػيؼتن ّوَاسُ ٍرَد ًشم

تَاًذ ثِ عَس هغوئي اهٌيت  افضاسّبي اهٌيتي ًوي اهب ثبيؼتي تَرِ داؿت وِ فمظ ٍرَد ًشم. تَاًذ تب حذي اص ايي تْذيذات ثىبّذ ّب هي ٍيشٍع اهٌيتي ٍ آًتي
دس اداهِ هَاسدي وِ ثبيؼتي دس ايي صهيٌِ سفبيت گشدد . ّبي اعالفبتي ضشٍسي اػت ػيؼتنّبيي رْت حفؼ اهٌيت  لزا اتخبر سٍؽ. ػيؼتن سا تأهيي ًوبيذ

 :روش ؿذُ اػت

 ٍيشٍع ثب لبثليت ثِ سٍص سػبًي افضاسّبي اهٌيتي فبيشٍال ٍ آًتي ًلت ًشم -1
 ٍيشٍع اص عشيك ػشٍس هشوضي افضاسّبيي آًتي ثِ سٍصسػبًي هؼتوش ًشم -2
 (USBٍ پَست  CD ROMؿبهل )ّبي ػيؼتن  وٌتشل ٍسٍدي -3
ؿَد وِ ًيبص ثِ اػتفبدُ اصآى داسًذ ٍ ّوچٌيي ايي ثخـْب ثبيؼتي ثب  ػشٍيغ ايٌتشًت تٌْب ثِ ٍاحذّبيي اسائِ هي: وٌتشل دػتشػي ثِ ايٌتشًت -4

 .تْذيذّبيي وِ دس هحيظ ايٌتشًت ثب آى هَارِ ّؼتٌذ آؿٌب ؿًَذ
 : ثبصيبثي اعالفبت -2
ثٌبثشايي حفؼ، ًگْذاسي ٍ اهىبى ثبصيبثي اعالفبت دس ؿشايظ ثحشاًي دس ٌّگبم ثشٍص ػَاًح ربيگبُ . ػبصهبى اػتؿه اعالفبت يىي اص هْوتشيي هٌبثـ يه  ثي

. هـي ثِ عَس رذاگبًِ هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت ايي هَضَؿ ثب تَرِ ثِ اّويت آى دس يه خظ. ّبي ػبصهبى خَاّذ داؿت اي دس ػيبػتگزاسي ٍيظُ
 (ا هـي پـتيجبًي دادُ خظ)

 :رلَگيشي اص دػتشػي، ػَء اػتفبدُ ٍ تخشيت اعالفبت تَػظ افشاد غيشهزبص -3
ّبي  خظ هـي حفؼ اهٌيت ػيؼتن، هـخق وشدى ػغَح دػتشػي افشاد ٍ ثخؾ. )هـي رذاگبًِ هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت ايي ثخؾ ًيض دس يه خظ

 (فبت الىتشًٍيىيّبي هحشهبًِ ثَدى اعال اي ٍ سٍؽ هختلف ٍ وٌتشل  ٍسٍد ثِ ػيؼتن سايبًِ

:   تُيٍ کىىذگبن/ وبم ي امضبء تُيٍ کىىذٌ 
 (وبسؿٌبع هذاسن پضؿىي)اثشاّين آرسي

 

:  تأیيذ کىىذگبن/وبم ي امضبء تأیيذ کىىذٌ 
(هتشٍى)فبعوِ فشَّدي ويب  

 

 

 (وبسؿٌبع افتجبس ثخـي)ليال ٍويلي

 

 

: کىىذٌابالغ وبم ي امضبء 
دوتش لضلمبسؿي           

ع ثيوبسػتبى سئي      

 2از  2:ضمبرٌ صفحٍ

: مىببع

 َبی پيطگيری ي مقببلٍ بب حًادث ي اتفبقبت وبخًاستٍ ريش     :مطی خط عىًان

ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت       :دامىٍ خط مطی 

 N/IT/6  :  یمص خط کذ

 10/8/94: مجذد ببزبيىی تبریخ                                  10/8/93: بيىیببز آخریه تبریخ                                                       25/1/92:  ابالغ تبریخ
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 ّبي حبلج ثشاي تْيِ ٍ تأهيي خذهبت فوليبتي يب فشآيٌذّبي وؼت ٍ وبس ثِ كَست ثشداسي ساّجشدي اص هٌبثـ ؿشوت ػپبسي ثِ هقٌي ثْشُ ثشٍى  :تعبریف

اص . ّب اص ايي فٌبٍسي ًيض گؼتشؽ چـوگيشي داؿتِ  اػت ّبي فٌبٍسي اعالفبت، ثبلغجـ اػتفبدُ ػبصهبى ثب تَرِ ثِ گؼتشؽ تىٌَلَطي. ثبؿذ هؼتوش هي

ػپبسي رْت تأهيي  تَاى اص ثشٍى علجذ لزا هي ّبي لبثل تَرْي سا هي آًزبئيىِ ثشآٍسدُ وشدى توبم ًيبصّبي هشثَط ثِ فٌبٍسي اعالفبت تَػظ هشوض، ّضيٌِ

. تَاًذ تأهيي وٌٌذُ اّذاف صيش ثبؿذ ايي فشآيٌذ هي. ثخـي اص ًيبصّبي فٌبٍسي اعالفبت اػتفبدُ ًوَد

 توشوض هشوض ثش سٍي فقبليت ّبي اكلي ػبصهبى  -1

 ّبي تأهيي ٍ ًگْذاسي تزْيضات وبّؾ ّضيٌِ -2

 ثشداسي اص تخلق ًيشٍّبي هبّش ؿشوت  ثْشُ -3

ّبي هَرَد  اػتفبدُ اص رذيذتشيي فٌبٍسي -4

ػپبسي خذهبت فٌبٍسي اعالفبت  هـي ثىبسگيشي سٍؿي رْت اعويٌبى اص ثشآٍسدُ وشدى ًيبصّبي هشوض اص عشيك ثشٍى ّذف اص ايي خظ : خط مطی

 : ثشاي ايي هٌؾَس ثبيذ هَاسد صيش دس ًؾش گشفتِ ؿَد. ثبؿذ هي

 اعويٌبى اص تَاًبيي ؿشوت رْت تأهيي ًيبص هشوض -1

 ت ٍ فذم ػَء اػتفبدُ اص تزْيضات ٍ اعالفبت هشوض اعويٌبى اص حفؼ اعالفب -2

 اعويٌبى اص ارشاي كحيح ٍ ثِ هَلـ خذهبت هَسدًيبص -3

 اهىبى پبيؾ فقبليتْبي كَست گشفتِ  -4

اهىبى فؼخ لشاسداد دس كَست فذم ارشاي كحيح هفبد لشاسداد  -5

 هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت :فرد پبسخگً

 هـبّذُ هؼتٌذات:  ريش وظبرت

  :اجرا /  ريش کبر

 .ػپبسي داسًذ ؿٌبػبيي خذهبتي وِ ًيبص ثِ ثشٍى -1

 ّبي اسائِ دٌّذُ ايي خذهبت ؿٌبػبيي ؿشوت -2

 ثشگضاسي هٌبللِ ٍ تقييي ؿشوت اسائِ دٌّذُ خذهبت -3

 هبثيي ؿشوت ٍ هشوض  فمذ لشاسداد في -4

 پبيؾ هؼتوش خذهبت اسائِ ؿذُ اص ػَي ؿشوت  -5

:   تُيٍ کىىذگبن/ وبم ي امضبء تُيٍ کىىذٌ 

 (وبسؿٌبع هذاسن پضؿىي)اثشاّين آرسي

 

:  تأیيذ کىىذگبن/وبم ي امضبء تأیيذ کىىذٌ 

(هتشٍى)فبعوِ فشَّدي ويب  

 

 

 (وبسؿٌبع افتجبس ثخـي)ليال ٍويلي

 

 

: کىىذٌابالغ وبم ي امضبء 

دوتش لضلمبسؿي           

سئيغ ثيوبسػتبى       

 1از  1:ضمبرٌ صفحٍ

: مىببع

 

 سپبری خذمبت ایه ياحذ کىترل رعبیت السامبت ي استبوذاردَبی ياحذ فىبيری اطالعبت درصًرت برين     :مطی خط عىًان

 ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت      :دامىٍ خط مطی 

 N/IT/7  :  یمص خط کذ

 10/8/94: مجذد ببزبيىی تبریخ                                  10/8/93: ببزبيىی آخریه تبریخ                                                       25/1/92:  ابالغ تبریخ
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. ؿَد ّبي دسهبًي وِ دس ثيوبسػتبى اًزبم هي وٌٌذگبى ثِ هشوض ثب فقبليت فجبست اػت اص هزوَفِ الذاهبتي رْت آؿٌبيي هشارقِ  :تعبریف

. ثبؿذ ؿَد، هي ّبي دسهبًي وِ دس ثيوبسػتبى اسائِ هي هـي آؿٌب ًوَدى هشارقبى ثب خذهبت ٍ فقبليت خظّذف اص ايي  : خط مطی

 هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت :فرد پبسخگً

 ٍ هـبّذُ هؼتٌذات  هلبحجِ ثب وبسوٌبى:  ريش وظبرت

  :اجرا / ريش کبر 

 .سًذگبى خذهت لشاس داؿتِ ثبؿذهٌـَس حمَق گيشًذُ خذهت ثبيؼتي دس دػتشع ٍ دس هقشم ديذ گي -1

اي افضبي گشٍُ پضؿىي هؼئَل اسائِ هشالجت اص رولِ پضؿه، پشػتبس،  ثيوبسػتبى ثِ گيشًذُ خذهت دس خلَف ًبم، هؼئَليت ٍ ستجِ حشفِ -2

 .ًوبيذ داًـزَ  اعالؿ سػبًي هي

 .ًوبيذ سا ثشاي گيشًذگبى خذهت تؼْيل هي ّبي هختلف وبسوٌبى ثيوبسػتبى ثب سفبيت همشسات پَؿؾ هلَة ٍصاست هتجَؿ، ؿٌبػبيي سدُ -3

ّبي تـخيلي ٍ دسهبًي، ًمبط ضقف ٍ لَت ّش سٍؽ ٍ فَاسم احتوبلي آى، تـخيق، ػيش  ثيوبسػتبى ثِ گيشًذُ خذهت دس خلَف سٍؽ -4

ى وبفي، دس صهبى گيشي گيشًذُ خذهت ثِ ًحَ هغلَة ٍ ثِ هيضا آگْي ٍ فَاسم آى ٍ توبم اعالفبت تأحيشگزاس دس سًٍذ تلوين ثيوبسي، پيؾ

 .ًوبيذ سػبًي هي اي ػبدُ ٍ لبثل دسن اعالؿ هٌبػت ٍ هتٌبػت ثب ؿشايظ گيشًذُ خذهت ثِ ؿيَُ

 .ًوبيذ سػبًي هي ي دػتشػي ثِ پضؿه هقبلذ ٍ افضبي اكلي گشٍُ پضؿىي دس عَل دسهبى، اعالؿ ثيوبسػتبى ثِ گيشًذُ خذهت دس خلَف ًحَُ -5

 خذهت ٍ هشارقبى دسثبسُ خذهبت ثيوبسػتبى افن اص دسهبًي ٍ غيشدسهبًي، ضَاثظ ٍ ّضيٌِثيوبسػتبى دس صهبى پزيشؽ ثِ گيشًذُ  -6

 

 .ًوبيذ سػبًي هي ّبي حوبيتي اعالؿ ّبي عشف لشاسداد ثيوبسػتبى ٍ ضَاثظ آى، ّوچٌيي ػيؼتن ثيٌي، ثيوِ ّبي لبثل پيؾ  -1

سوت آًبى اػت يب ثيوبس هوىي اػت هبيل ثِ ؿشوت دس آى ثبؿذ، ثيوبسػتبى ثِ گيشًذُ خذهت دس خلَف توبم الذاهبت پظٍّـي وِ ًيبصهٌذ هـب -2

 .ًوبيذ ّب آهذُ اػت ٍ اص الگَي آى تجقيت هي ّب ٍ سٍؽ هـي ًوبيذ وِ دس وتبثچِ خظ تذٍيي ًوَدُ ٍ ثشاػبع آى فول هي

پظٍّؾ، تأحيشي دس تذاٍم ٍ ًحَُ گيشي ٍي هجٌي ثش ؿشوت يب فذم ؿشوت دس ّشگًَِ  دّذ وِ تلوين ثيوبسػتبى ثِ گيشًذُ خذهت اعويٌبى هي -3

 .دسيبفت خذهبت ػالهت ًخَاّذ داؿت

:   تُيٍ کىىذگبن/ وبم ي امضبء تُيٍ کىىذٌ 
 (وبسؿٌبع هذاسن پضؿىي)اثشاّين آرسي

 

:  تأیيذ کىىذگبن/وبم ي امضبء تأیيذ کىىذٌ 
(هتشٍى)فبعوِ فشَّدي ويب  

 

 

 

 (وبسؿٌبع افتجبس ثخـي)ليال ٍويلي

 

 

: کىىذٌابالغ وبم ي امضبء 
دوتش لضلمبسؿي           

سئيغ ثيوبسػتبى       

 1از  1:ضمبرٌ صفحٍ

: مىببع

 

 

ّب ٍ روقيت تحت  ي دػتشػي ثيوبساى، خبًَادُ ّبي اسائِ ؿذُ تَػظ ثيوبسػتبى ٍ ًحَُ اعالؿ سػبًي دس صهيٌِ خذهبت ٍ هشالجت     :مطی خط عىًان

 پَؿؾ ثِ خذهبت هشثَعِ

ّبي ثيوبسػتبى  وليِ ثخؾ     :دامىٍ خط مطی 

 N/IT/8  :  یمص خط کذ

 10/8/94: مجذد ببزبيىی تبریخ                                  10/8/93: ببزبيىی آخریه تبریخ                                                       25/1/92:  ابالغ تبریخ
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. ؿَد ّبي دسهبًي وِ دس ثيوبسػتبى اًزبم هي وٌٌذگبى ثِ هشوض ثب فقبليت رْت آؿٌبيي هشارقِفجبست اػت اص هزوَفِ الذاهبتي   :تعبریف

. ثبؿذ ؿَد، هي ّبي دسهبًي وِ دس ثيوبسػتبى اسائِ هي هـي آؿٌب ًوَدى هشارقبى ثب خذهبت ٍ فقبليت ّذف اص ايي خظ : خط مطی

 هؼئَل ٍاحذ فٌبٍسي اعالفبت :فرد پبسخگً

 ٍ هـبّذُ هؼتٌذات  ثِ ثب وبسوٌبىهلبح:  ريش وظبرت

  :اجرا / ريش کبر 

 .هٌـَس حمَق گيشًذُ خذهت ثبيؼتي دس دػتشع ٍ دس هقشم ديذ گيشًذگبى خذهت لشاس داؿتِ ثبؿذ -1

اي افضبي گشٍُ پضؿىي هؼئَل اسائِ هشالجت اص رولِ پضؿه، پشػتبس،  ثيوبسػتبى ثِ گيشًذُ خذهت دس خلَف ًبم، هؼئَليت ٍ ستجِ حشفِ -2

 .ًوبيذ ًـزَ  اعالؿ سػبًي هيدا

 .ًوبيذ ّبي هختلف وبسوٌبى سا ثشاي گيشًذگبى خذهت تؼْيل هي ثيوبسػتبى ثب سفبيت همشسات پَؿؾ هلَة ٍصاست هتجَؿ، ؿٌبػبيي سدُ -3

ّبي تـخيلي ٍ دسهبًي، ًمبط ضقف ٍ لَت ّش سٍؽ ٍ فَاسم احتوبلي آى، تـخيق، ػيش  ثيوبسػتبى ثِ گيشًذُ خذهت دس خلَف سٍؽ -4

گيشي گيشًذُ خذهت ثِ ًحَ هغلَة ٍ ثِ هيضاى وبفي، دس صهبى  آگْي ٍ فَاسم آى ٍ توبم اعالفبت تأحيشگزاس دس سًٍذ تلوين ثيوبسي، پيؾ

 .ًوبيذ سػبًي هي اي ػبدُ ٍ لبثل دسن اعالؿ هٌبػت ٍ هتٌبػت ثب ؿشايظ گيشًذُ خذهت ثِ ؿيَُ

 .ًوبيذ سػبًي هي پضؿه هقبلذ ٍ افضبي اكلي گشٍُ پضؿىي دس عَل دسهبى، اعالؿ ي دػتشػي ثِ ثيوبسػتبى ثِ گيشًذُ خذهت دس خلَف ًحَُ -5

ّبي لبثل  ثيوبسػتبى دس صهبى پزيشؽ ثِ گيشًذُ خذهت ٍ هشارقبى دسثبسُ خذهبت ثيوبسػتبى افن اص دسهبًي ٍ غيشدسهبًي، ضَاثظ ٍ ّضيٌِ -6

 .ًوبيذ سػبًي هي ّبي حوبيتي اعالؿ ػتنّبي عشف لشاسداد ثيوبسػتبى ٍ ضَاثظ آى، ّوچٌيي ػي ثيٌي، ثيوِ پيؾ

ثيوبسػتبى ثِ گيشًذُ خذهت دس خلَف توبم الذاهبت پظٍّـي وِ ًيبصهٌذ هـبسوت آًبى اػت يب ثيوبس هوىي اػت هبيل ثِ ؿشوت دس آى ثبؿذ،  -7

 .ًوبيذ ت هيّب آهذُ اػت ٍ اص الگَي آى تجقي ّب ٍ سٍؽ هـي ًوبيذ وِ دس وتبثچِ خظ تذٍيي ًوَدُ ٍ ثشاػبع آى فول هي

گيشي ٍي هجٌي ثش ؿشوت يب فذم ؿشوت دس ّشگًَِ پظٍّؾ، تأحيشي دس تذاٍم ٍ ًحَُ  دّذ وِ تلوين ثيوبسػتبى ثِ گيشًذُ خذهت اعويٌبى هي -8

 .دسيبفت خذهبت ػالهت ًخَاّذ داؿت

:   تُيٍ کىىذگبن/ وبم ي امضبء تُيٍ کىىذٌ 
 (وبسؿٌبع هذاسن پضؿىي)اثشاّين آرسي

 

:  تأیيذ کىىذگبن/تأیيذ کىىذٌ وبم ي امضبء 
(هتشٍى)فبعوِ فشَّدي ويب  

 
 

 (وبسؿٌبع افتجبس ثخـي)ليال ٍويلي

 

 

 

: کىىذٌابالغ وبم ي امضبء 
دوتش لضلمبسؿي           

سئيغ ثيوبسػتبى       

 1از  1:ضمبرٌ صفحٍ

: مىببع

 

 

 

ّب ٍ روقيت تحت  ي دػتشػي ثيوبساى، خبًَادُ ّبي اسائِ ؿذُ تَػظ ثيوبسػتبى ٍ ًحَُ اعالؿ سػبًي دس صهيٌِ خذهبت ٍ هشالجت     :مطی خط عىًان

 پَؿؾ ثِ خذهبت هشثَعِ

ّبي ثيوبسػتبى  وليِ ثخؾ     :دامىٍ خط مطی 

 N/IT/8  :  یمص خط کذ

 10/8/94: مجذد ببزبيىی تبریخ                                  10/8/93: ببزبيىی آخریه تبریخ                                                       25/1/92:  ابالغ تبریخ


